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De maatschappij telde op 1 januari 1994, 425 leden.
In dit seizoen vierden w i j het 200-jarig bestaan van de Maatschappij. Dit gebeurde
in de vorm van de volgende aktiviteiten:
Op vrijdagmiddag 17 september, de eigenlijke verjaardag van de Maatschappij, werd de
jubileum tentoonstelling over de Maatschappij in het Museon geopend met een receptie
en het aanbieden van het jubileumboek.
Onder het motto 'Wetenschap en Kunst' werd op de feestavond op 16 november - in aanwezigheid van onze Beschermvrouwe H . M . de Koningin - een uitvoering gegeven van het
door de gemeente gesubsidieerde muziekstuk 'Palomar op het strand', dat in opdracht
van het bestuur speciaal voor deze viering werd geschreven door de stadsgenoten R i chard Rijnvos en Frank Zweers. Het werd uitgevoerd door het 'Ives Ensemble'.
Na de pauze volgde een debat tussen de classicus Gerard Koolschijn en de wetenschapsfilosoof Prof. S.J. Doorman, M . Sc. over het thema:
'Integratie van de natuurwetenschappen in onze cultuur.'
Het 200-jarig bestaan is door de Stichting Kunstkring Diligentia aangegrepen om een
grondige, maar noodzakelijke verbouwing van het gebouw door te voeren.
Ondanks zijn toezegging heeft Prof. dr. J . Lugtenburg zijn manuscript van de, in het
vorig seizoen gehouden voordracht, niet ingestuurd.
Van Dr. S. Daan, die sprak over 'Slapen en Waken: Regeling en Functie' en van Dr.
J . Heise, over 'Het waarnemen van zwarte gaten', is geen manuscript ontvangen.
Prof. dr. L . J . de Jongh deelde mee pubhkatie niet zinnig te vinden omdat over het onderwerp 'Fysische en chemische nanostructuren' in november a.s. een pubhkatie bij K l u wer verschijnt, waar h i j ook zijn medewerking aan verleend heeft.
J . W . M . Evers
secretaris.
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U I T D E V O O R D R A C H T E N 1893-1894
door
M . J . Bottema

Honderd jaar geleden, op 3 november 1893, herdacht de Maatschappij D I L I G E N T I A
de dag waarop zij honderd jaar eerder werd opgericht. Die herdenking gebeurde op zeer
bescheiden wijze. De toenmalige voorzitter, Sluiter, verklaarde in zijn herdenkingsrede,
dat het bestuur 'heeft gemeend van eene luisterrijke feestviering te moeten afzien, al ware het alleen om de afdoende reden, dat het saldo onzer kas ontoereikend is om de daaraan verbonden kosten te bestrijden'.
Die kas sloot ondertussen wel met een positief saldo van ƒ 1300,—. Dat overschot vond
zijn bestemming in de aflossing van een oude schuld en in de verbetering van de zitplaatsen in de zaal. Een nuttige besteding, want 'Verscheidene der oude banken toch zijn zoodanig door den worm aangetast, dat de sohditeit wordt bedreigd, en bovendien zijn de
zittingen te kort en zoo ongemakkelijk, dat sedert lang daarover ernstige klachten zijn
geuit. . .' Zo werden de slechtste banken, ongeveer de helft van het aantal zitplaatsen
uitmakende, door stoelen vervangen, 'gelijk aan die in de groote zaal van het gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen'.
De voorzitter geeft vervolgens een uitvoerig overzicht van het wel en wee van de Maatschappij in die eerste honderd jaar.
Na deze inleiding volgt de voordracht van het bestuurslid Dr. Groenman 'om zowel
in historisch als in wetenschappelijk opzicht een blik in 't verleden en i n de toekomst
te slaan'.
Gelet op het feit, dat de negentiende eeuw de eeuw der uitvindingen wordt genoemd,
verklaart spreker, dat het te enenmale uitgesloten is om van al die toepassingen van de
natuurkundige ontdekkingen, ook maar de geringste schets te maken, zonder daarbij i n
een droge opsomming te vervallen. 'Doch de beoefening der natuurwetenschappen heeft
niet alleen ten doel uitvindingen te doen en toepassingen te maken, zij beoogt ook inzicht
te verkrijgen in de natuurverschijnselen, de natuur beter te leren kennen.'
Een treffend voorbeeld daarvan vormt de stoommachine. Aan het begin van de 19e
eeuw was de toepassing ervan al zeer ver voortgeschreden, maar het inzicht, in het daarbij plaatsvindende natuurkundig proces, was nog maar zeer beperkt.
In de stoommachine komt een keten van energie transformaties voor. Eerst de verbranding van steenkool, die warmte levert, dan de afgifte van die warmte aan het ketelwater
waardoor stroom onder spanning ontstaat. Vervolgens de expansie van die stoom, waarbij mechanische arbeid wordt geleverd.
Terwijl de stoommachine op een steeds ruimer veld toepassing vond, worstelde men
nog steed met de begrippen temperatuur en warmte.
Die verwarring werd ook wel een beetje in de hand gewerkt door de waarneming.
Plaatste men twee blokken tegen elkaar, waarvan de ene warm en de andere koud was,
dan zullen deze blokken na verloop van enige t i j d (nagenoeg) dezelfde temperatuur hebben aangenomen. Voegt men daar nog b i j , dat het warme blok daarbij iets gekrompen
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is en het koude blok iets was uitgezet, dan kan men haast niet anders veronderstellen,
dan dat er iets is overgestroomd. Een warmte-stof. Vooralsnog onweegbaar genoemd,
omdat men er op dat moment niet rechtstreeks vat op had.
Die warmte-stof theorie was een prachtig hulpmiddel bij het verklaren van warmteprocessen. Maar er waren ook processen, waar de theorie niet de sleutel tot het inzicht
verschafte. Zo nam graaf Rumford (ook drager van de titels: Sir Thomson en Lord Kelvin) bij het boren van kanonlopen waar, dat bij die bewerking grote hoeveelheid warmte
werd ontwikkeld. In 1798 hield hij voor de Royal Society een voordracht over dit verschijnsel. Deze voordracht trok zeer de aandacht en wel hoofdzakelijk door de volgende
uitspraak:
Tn een geïsoleerd hchaam kan door wrijving en andere mechanische middelen, eene
hoeveelheid warmte worden voortgebracht, die afhangt van de sterkte der mechanische
werking. Deze warmte kan niet van buiten zijn ingevoerd, doch is door mechanische
werking ontstaan. Warmte is niet eene stof, maar een toestand van de stof en wel een
bewegingstoestand van de moleculen'.
Dit denkbeeld werd toen nog niet door alle natuurkundigen aangenomen, doch het begon veld te winnen.
Graaf R u m f o r d was niet de enige, die deze opvatting uitsprak. I n 1799 maakte Sir
Humphrey Davy al het vermoeden van de omzetbaarheid van natuurkrachten bekend.
Verder was 'reeds in de 17e eeuw de meening verkondigd, dat de warmte der hchamen
zou bestaan in eene beweging der moleculen'. Rond 1800 was reeds al het materiaal voor
het doen van een beshssende stap in de theorie van de warmte aanwezig. De t i j d was er
evenwel nog niet rijp voor. Pas in het midden van de 19e eeuw wordt die beshssende stap
gezet. Het zijn Robert Mayer en James Prescot Joule, die met het bepalen van het mechanisch warmte equivalent (de vaste verhouding tussen warmte en arbeid), de weg tot
de moderne warmteleer banen. Het zou toch nog tot het eind van de 19e eeuw duren eer
de warmteleer tot volle ontwikkehng kwam.
De mechanica kende reeds het beginsel van het behoud van arbeidsvermogen. Door
de equivalentie van arbeid en warmte werd nu het gebied van de mechanische energie
met dat van de thermische energie verenigd. Dit leidde tot de zogenoemde eerste hoofdwet van de thermodynamica: 'Geen arbeidsvermogen kan vernietigd worden, noch uit
niet worden voortgebracht'.
Deze wet sluit tevens de mogelijkheid van het zo naarstig gezochte perpetuum mobile
uit. Desondanks worden er ook vandaag nog patenten aangevraagd op machines met
eeuwigdurende beweging.
In de negentiende eeuw kwam ook de techniek van het fotograferen tot volle bloei. I n
de voordracht van Dr. Van de Stadt wordt daaraan aandacht besteed. H i j weidt daarin
speciaal uit over 'De momentphotographie en hare toepassingen'.
De ontwikkeling van de fotografie had in 1826 haar begin, toen Niepce afbeeldingen
op een asfaltplaat maakte. Die eerste foto's vroegen een behchtingstijd van wel acht uur.
In 1837 volgt de door Daguerre bij toeval ontdekte methode van de kwikzilverbeelden.
H i j deed namelijk proeven met een zilverplaat bedekt met joodzilver. Deze plaat was
hchtgevoelig, maar vroeg nog wel om een uitzonderlijk lange belichtingstijd. Op zeker
moment ontdekte h i j , dat veel korter belichte platen ineens ook een beeld gaven. Door
systematisch bij elke opname iedere op zichzelf staande invloed uit te schakelen en te
onderzoeken, vond hij eindelijk ' i n de kast eenige kwikdruppels en het werd hem spoedig
duidelijk, dat door het zich vormen van kwikdampen dit metaal zich op de plaat had
neergezet, waar het licht geschenen had'.
Deze vondst betekende voor die tijd een doorbraak in de fotografie. Een nadeel was
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altijd nog, dat er van elke opname maar één enkel exemplaar beschikbaar kwam. Daarin
kwam verbetering met een vinding van Talbot (1841). H i j deed proeven ter verhoging
van de lichtgevoeligheid van platen. Daarbij verkreeg h i j , ongewild, een negatief beeld.
' H i j kwam op het idee om onder het papier, dat den negatieven afdruk vertoonde, een
tweede papier te leggen en daar het licht nu op te laten schijnen. Op dat papier kwam
dan het positieve beeld tevoorschijn. Op die manier kreeg hij van een negatief een groot
aantal positieven'.
Spreker deelt dan mede, dat er thans zelfs scherpe opnamen zijn te verkrijgen b i j een
belichtingstijd van niet meer dan 1/1000 seconde. Dat is een belangrijk hulpmiddel b i j
de analyse van ' i n beweging zijnde voorwerpen, ten einde langs dien weg tot meerdere
kennis te komen van hetgeen er tijdens de beweging eigenlijk gebeurt'.
Overbekend, omdat er in bijna elk boek over fotografie een afbeelding van voorkomt,
is de serie opnamen, die Muybridge (1830-1904) van een galopperend paard maakte.
Muybridge kon daarbij niet over een filmcamera beschikken, omdat die nog niet was uitgevonden. 'Zijne inrichting bestaat in de hoofdzaak uit een 40-tal naast elkaar geplaatste
camera's die geopend worden zodra de daar voor gespannen electrische draden worden
verbroken. Door een persoon of een dier, dat door die draden loopt, wordt de camera
geopend, een oogenblijk daarna de volgende camera, en zo erlangt men 40 beelden van
hetzelfde voorwerp over een kleine afstand'.
Prof. Marey heeft, in dezelfde trant, in zijn laboratorium tal van proeven genomen
met in cirkelbanen lopende mensen en dieren.
'Ten einde die standen beter van elkaar te onderscheiden, m.a.w. om de beelden uit
elkaar te halen, dacht hij den streep- en puntmensch uit, door het zwarte pak waarin
de te photographeren persoon gestoken werd, langs beenen en armen van witte strepen
en het hoofd van een dito vlek te voorzien, waardoor alleen die hchtlijnen werden afgebeeld'.
Aan de opnamen van het galopperende paard was overigens nog een weddenschap verbonden. Het ging daarbij om de vraag o f bij de gang van het paard er perioden waren,
dat het paard alle benen van de grond zou hebben. De fotosessie toonde dat dat inderdaad het geval was.
Andere voordrachten in dit seizoen waren:
Prof. Dr. K. Martin
Prof. Dr. B.J. Stokvis
Dr. M . Straub
Prof. Dr. L . Aronstein
Dr. A . W . H . Wirtz

Over zijne reizen in de Molukken (1/2)
Vergiften en tegengiften
Bijziendheid
Oplossingen
Horzels
(titels bekort)

De laatste voordracht van het seizoen was die van Dr. E . H . Groenman over Galilei. H i j
verhaalt daarin van de moeizame overgang van het geocentrische wereldbeeld naar het
heliocentrische. Vooral moeizaam, maar wat het verschijnsel zelf betreft, niet zeldzaam.
Want verzet tegen verandering kan men haast wel als wetmatig opvatten. Het kwam eerder al ter sprake bij de behandehng van de voordracht over het mechanisch warmte equivalent. Andere sprekende voorbeelden van vertragende invloeden zijn de koepokinentingen van Jenner, de mutatietheorie van Mendel en de schollentheorie van Wegener. Men
behoort de (geestelijke) weerstand tegen verandering dan ook als een onafscheidelijk fenomeen te beschouwen, waar men bij voorbaat rekening mee moet houden.
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Die oppositie kan ook wel eens te zwaar worden, zoals in het geval van Galilei (1564¬
1642). H i j moest, zoals bekend, zijn vernieuwende inzichten over het wereldbeeld als
ketterij afzweren.
Ir. M . J . Bottema.
Bestuurslid van de Kononinklijke Maatschappij voor Natuurkunde Dilgentia van 1976¬
1988, waarvan twee maal 2 jaar in de functie van voorzitter.

BUITENAARDS GEWELD
door
H . N . A . Priem

Kosmisch

Bombardement

Het is al lang bekend dat er uit de buitenaardse ruimte voortdurend stof en meteorieten
op Aarde neerkomen, maar tot voor kort kende men hieraan slechts een zeer bescheiden
geologische rol toe (een kleine bijdrage aan sommige diepzee-sedimenten). Geologische
processen werden toegeschreven, direct of indirect, aan het streven tot nivellering van
warmteverschillen in en op de Aarde (met als warmtebronnen de inkomende energie van
de Zon en de warmte die binnen in onze planeet bij het verval van radioactieve nucliden
wordt geproduceerd), aan de zwaartekracht, en aan biologische activiteiten.
Dit beeld is de laatste jaren drastisch bijgesteld. I n 1979 concludeerden de Amerikanen
Luis en Walter Alvarez (vader en zoOn, respectievelijk fysicus/nobelprijswinnaar en geoloog) op grond van een scala van geologische gegevens dat er op de grens Krijt-Tertiair
( K / T ) , 65 miljoen jaar geleden, een reusachtige meteoriet of komeet de Aarde heeft getroffen. Die tnega-inslag zou een wereldwijde milieu-catastrofe hebben veroorzaakt.
Aanvankelijk werden deze ideeën met veel scepsis ontvangen, maar zij brachten wél een
vloed van gericht onderzoek op gang. Dat heeft inmiddels zoveel feiten aan het hcht gebracht, dat het feit van de K / T catastrofe thans vrij algemeen wordt geaccepteerd. Bovendien is onderkend dat er in het geologische verleden méér mega-inslagen en wereldwijde miheu-catastrofes zijn geweest.
Dat was vooral het geval in de eerste half miljard jaar na het ontstaan vah de aarde, 4,57
miljard jaar geleden. Onze planeet werd in zijn prille jeugd getroffen door massa's puin
in allerlei afmetingen, die de aardkorst telkenmale verpulverden, kraters vormden, en
op grote schaal vulkanisme op gang brachten. De sporen van deze inslagen zijn echter
uitgewist door jongere, 'gewone' geologische processen - de aarde is een geologisch zeer
actieve planeet. Dat we toch kennis hebben van de tumultueuze jeugd van de aarde, danken we voornamelijk aan het geologisch onderzoek van de maan.
Grote delen van het maanoppervlak hebben, in tegenstelling tot de aarde, de laatste 4
miljard jaar nauwelijks veranderingen ondergaan. Talloze inslagkraters geven deze oude
gebieden een pokdalig uiterlijk. Door radiometrische datering van gesteentemonsters die
naar de aarde zijn gebracht is vastgesteld dat die kraters grotendeels tussen 4,1 en 3,9
miljard jaar geleden zijn ontstaan. Dit kosmisch botnbardement moet ook de aarde heb-

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 27 september 1993.
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ben getroffen. Wellicht representeert dit bombardement het einde van een 650 miljoen
jaar lange periode waarin de planeten puin opruimden dat van de vorming van het zonnestelsel was overgebleven. Alle oudere kraters zouden door de inslagen aan het eind van
die periode zijn uitgewist. Een andere mogelijkheid is dat ongeveer 4,1 miljard jaar geleden twee planetoïden in onze omgeving met elkaar in botsing kwamen en daarbij uit elkaar spatten. De brokstukken zouden dan in de volgende 200 miljoen jaar op maan en
aarde zijn neergekomen.
Hoe dan ook, op basis van de distributie en chronologie van de kraters op de maan, rekening houdend met de verschihen in grootte en zwaartekracht, is berekend dat er t i j dens het kosmisch bombardement op aarde ten minste zo'n 3.000 inslagkraters met een
doorsnee groter dan 100 km zijn gevormd (waarvan ongeveer 25 groter dan 1.000 km),
naast tahoze kleinere kraters.
Maar ook na afloop van het kosmisch bombardement bleven grote boliden de aarde treffen, zij het veel minder frequent. Pas na de ontdekking van de K / T inslag is men zich
echter de belangrijke rol van mega-inslagen in de ontwikkehng van onze planeet gaan
realiseren. Achteraf is dat uiterst merkwaardig. Lucretius verhaalt al in de 1ste eeuw van
onze jaartelling over voorwerpen uit de ruimte die af en toe met groot geweld op de aarde neerkomen. Meteorieten hggen in de collecties van alle geologische musea en al lang
onderkent men hun buitenaardse oorsprong. Men wist dat vele planetoïden en kometen
banen beschrijven die de aardbaan kruisen. Het ligt dus voor de hand dat de aarde ook
wel eens door kilometers grote lichamen wordt getroffen. Het paste echter niet in het
traditionele denken om in dergelijke toevalhge, 'catastrofale' gebeurtenissen een belangrijk geologisch proces te zien.
Mysterieuze

Kraters

Zo hebben geologen zich lang het hoofd gebroken over de oorsprong van een aantal grote, min of meer cirkelvormige depressies. Dicht b i j huis is dat bijvoorbeeld de Riesdepressie met een doorsnede van 24 km in Zuid Duitsland, met daarin het middeleeuwse
stadje NördUngen. A l in de vorige eeuw waren er enkehngen die argumenteerden dat dit
een inslagkrater is, maar de meest gangbare verklaring was dat het hier ging om een b i j zonder vulkanisch verschijnsel, naar men dacht een buitengewoon sterke 'freatische uitbarsting' (door het plotselinge toetreden van grondwater tot heet magma - op deze wijze
zijn bijvoorbeeld in geologisch recente tijd de Maaren in de Eifel ontstaan). Dergelijke
depressies werden aangeduid als 'kryptovulkanische structuren'. Zelfs de bekende Barringer Crater in Arizona met een diameter van 1.200 m , thans het schoolboek-voorbeeld
van een inslagkrater die 25.000 jaar geleden is gevormd door de inslag van een ijzermeteoriet van ongeveer 10* ton (en bijgevolg herdoopt in Meteor Crater), werd m i j nog in
1961 door geologen van de U.S. Geological Survey als een vulkanische krater getoond
- hoewel zij er eerlijk bij vertelden dat sommigen meenden dat het hier om een inslagkrater zou gaan.
Sedertdien heeft men echter geleerd wat de criteria zijn om een inslagkrater als zodanig
te herkennen. Toen bleek dat de Ries-depressie het product is van de inslag van een meteoriet met een doorsnede van ongeveer 1 km en een massa van zo'n 3.10' ton. Door radiometrische datering is de ouderdom van de inslag vastgesteld op 14,8 miljoen jaar. Het
grote strooiveld van tektieten in centraal Europa (de zogenaamde tnoldavieten) is van
deze inslag afkomstig.
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Tot dusverre zijn er op aarde zo'n 150 inslagkraters van uiteenlopende grootte en ouderdom herkend en er komen er steeds meer b i j . Hierbij spelen satelhetwaarnemingen een
belangrijke rol. Men moet echter bedenken dat kraters op het land snel vervagen als gevolg van erosie, terwijl zij zelden worden herkend op de bodem van zeeën en oceanen
(60% van het aardoppervlak). Bovendien verdwijnen kraters op de oceaanbodem als gevolg van platen-tektonische processen na enkele tientallen miljoenen jaren met de oceanische korst in de mantel. Ook zijn vele inslagkraters door jongere sedimentafzettingen
aan het oog onttrokken, zodat zij alleen met behulp van geofysische methoden kunnen
worden opgespoord.
De K/T

inslagen

Zo is de plaats van de mega-inslag die verantwoordelijk was voor de wereldwijde K / T
milieu-catastrofe pas in 1991 gelocahseerd. De inslagkrater, met een diameter van 300
km, ligt verborgen op een diepte van zo'n 1.000 meter in de ondergrond van het vissersplaatsje Xixculubub in Yucatan (Mexico). De inslaande meteoriet, met een doorsnede van ongeveer 15 km en een massa in de orde van 10" gram, veroorzaakte een explosie van ongeveer 100 miljoen megaton T N T equivalent, wat overeenkomt met de explosieve kracht van zo'n 9 miljard atoombommen van het Hiroshima-type. Om een indruk
te krijgen van de gevolgen van een dergelijke explosie, kan het Armageddon-scenario
van de 'nuclear winter' model staan dat ten tijde van de koude oorlog is ontwikkeld.
Dit laat zien wat er zou gebeuren wanneer in de (toen nog gevreesde) wereldoorlog aüe
nucleaire arsenalen zouden worden ingezet - waarvan de totale explosieve kracht
'slechts' 0,01% bedraagt van die van de Yucatan-inslag.
Behalve de krater in Yucatan, zijn er twee kleinere inslagkraters bekend die dezelfde
ouderdom hebben (binnen de foutengrens van de datering, zodat tussen de inslagen duizenden jaren kunnen liggen): de Manson krater in lowa met een doorsnede van 35 k m ,
en de Popigay krater in Siberië met een doorsnede van 20 km. Deze inslagen hadden elk
voor zich echter niet genoeg kracht om de wereldwijde K / T milieu-catastrofe te veroorzaken. Of we hier te maken hebben met één reusachtige meteoriet die bij zijn binnenkomst in de dampkring in (ten minste) drie stukken is gebroken, dan wel met een zwerm
planetoïden die in geologisch korte tijd de aarde heeft getroffen, is onbekend.
Biotische

Crises

De wereldwijde milieu-catastrofe tengevolge van de K / T mega-inslag kan de biosfeer
niet onberoerd hebben gelaten. Inderdaad laat het fossielarchief zien dat de K / T grens
wereldwijd wordt gemarkeerd door een biotische crisis, een abrupt uitsterven van ruim
70% van alle dier- en plantesoorten. Na dit massale uitsterven ondergingen de overlevende soorten in het Tertiair een snelle expansie en diversificatie. Dit resulteerde i n de opvulhng van alle 'ecologische niches' die door de biotische crisis leeg waren gekomen. Binnen
enkele miljoenen jaren evolueerde een grote verscheidenheid van nieuwe levensvormen.
Nadat de reptielen 150 miljoen jaar het landleven hadden gedomineerd, zagen de zoogdieren, die tot aan het Tertiair in vergelijking met de reptielen klein en onopvallend waren gebleven, de kans schoon. H u n 'explosieve' evolutie en diversificatie leidde zo'n 60
miljoen jaar later tot de komst van het genus Homo, mens. Zonder de biotische crisis
van 65 miljoen jaar geleden zou de heerschappij van de grote reptielen welhcht nog
steeds voortduren en zouden wij mensen waarschijnlijk niet op het toneel zijn verschenen.
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Bij het massale uitsterven op de K / T grens zijn ook de laatste soorten van de tegenwoordig zo populaire dinosauriërs verdwenen (hoewel deze groep toen al enkele miljoenen jaren op zijn retour was). In de bewijsvoering van de biotische crisis spelen deze reptielen
echter nauwelijks een rol. Dinosauriërs leefden op het land en hun fossielen zijn vrij
zeldzaam. Continentale afzettingen laten meestal géén continue opeenvolging van lagen
zien, zodat het uitstervingspatroon van de dinosauriërs niet nauwkeurig is vast te stellen.
Zeker is dat deze diergroep, evenals allerlei grote mariene reptielen (mosasaurus, plesiosaurus, grote zeeschildpadden), er niet in slaagden om tot in het Tertiair te overleven.
Daarentegen zijn de uitstervingspatronen van allerlei soorten ongewervelde en planktonische zeedieren in het fossiel-archief wél goed te vervolgen. Daaruh blijkt dat de K / T
grens wordt gemarkeerd door het abrupte verdwijnen van alle soorten ammonieten en
rudisten, en vele soorten planktonische foraminiferen, nannoplankton, pelecypoda, brachiopoden en gastropoden. H u n verdwijnen vak samen met de wereldwijde afzetting van
een enkele centimeters dik kleilaagje dat verrijkt is aan iridium en mineralen bevat die
bij een inslag-explosie worden geproduceerd.
Er woeden echter nog steeds heftige discussies of de door de K / T inslag veroorzaakte
milieu-catastrofe de (enige) oorzaak is van de biotische crisis. Sommige paleontologen
houden vast aan de opvatting dat abrupte veranderingen in de biosfeer niet het gevolg
zijn van een plotsehnge wereldwijde catastrofe o f andere ingrijpende, geologisch snelle
verandering van het fysische milieu, maar de apotheose vormen van processen die zich
over een aanzienlijk langere t i j d uitstrekken. Die discussies zijn nog veel heftiger ten aanzien van de vier oudere wereldwijde biotische crises die in het fossiel-archief zijn herkend, in het bijzonder die van 210, 250, 360 en 438 miljoen jaar geleden. Er komen echter steeds meer feiten aan het hcht die er op wijzen dat ook deze biotische crises samenvallen met mega-inslagen.
Elke wereldwijde biotische crisis maakte de aarde vrij voor de 'explosieve' ontwikkeling
van een nieuwe fauna en flora. Een causaal verband tussen mega-inslagen en wereldwijde biotische crises imphceert dus dat, naast het geleidelijke proces van de Darwiniaanse
evolutie, ook toevallige, catastrofale gebeurtenissen in belangrijke mate de ontwikkehng
van het leven hebben bepaald. Toen de biosfeer ruim 4 miljard jaar geleden deel ging
uitmaken van het 'systeem aarde', kan zij dus niet al de 'marsroute' van de evolutie in
zich geprogrammeerd hebben gehad die onvermijdelijk moest leiden tot het verschijnen
van de mens.
Zwaard

van

Damocles

De ruimte rond de aarde is ontzagwekkend leeg. Toch bewegen er talrijke planetoïden
en kometen in banen die een continue bedreiging voor de aarde vormen. De Amerikaanse geoloog Eugene M . Shoemaker schat dat er momenteel in de orde van 1.100 planetoïden met een doorsnede van ten minste één kilometer zijn, naast zo'n 40 kometen met
een kern van minimaal dezelfde grootte, die zich bewegen in banen die de aardbaan kruisen en potentieel met aarde en maan in botsing kunnen komen. De grootste hchamen
hebben een doorsnede van ongeveer 10 km. De banen veranderen voortdurend onder i n vloed van de gravitatie van de planeten, de zon, de maan en elkaar, zodat voorspelhngen
op lange termijn niet mogelijk zijn.
Op basis van aantal en chronologie van de inslagkraters op de maan, schat Shoemaker
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dat er op aarde per 5.000 jaar gemiddeld 17 inslagen zijn met een explosieve kracht van
ten minste 12 megaton, 7 van ten minste 30 megaton, en één van ten minste 800 megaton
T N T equivalent. D i t zijn echter gemiddelde waarden over de laatste paar miljard jaar,
waarvan de inslagfrequentie in een bepaalde periode fors kan afwijken. Mega-inslagen
als die van de K / T grens komen gemiddeld eens per honderd miljoen jaar voor.
Het is dus niet nodig in angst en vreze uit te zien naar de komende kosmische Apocalyps.
Vooral niet als men bedenkt dat 3/5 van de aarde bedekt is met oceaan en er ook (nog)
grote onbewoonde landoppervlakten zijn, waar alleen zeldzame mega-inslagen als die
van de K / T grens een wereldwijde catastrofe kunnen veroorzaken. Anderzijds zou een
'kleine' bohde als die welke op 30 juni 1908 de dampkring boven het onbewoonde gebied
van de Tunguska rivier in Siberië binnendrong en op een hoogte van 8 km explodeerde
(met een explosieve kracht van zo'n 10 megaton T N T equivalent, overeenkomend met
de explosieve kracht van zo'n 500 atoombommen van het Hiroshima-type), wanneer die
boven Utrecht was geëxplodeerd, ons land grotendeels hebben verwoest. En dergelijke
'kleine' boliden treffen de aarde met een gemiddeld frequentie van ten minste één per
250 jaar!

AIDS B I J D E K A T
door
M . C . Horzinek

De Iclmisclie verscliijnselen bij virusinfelcties zijn niet altijd van karakteristielce, acute
aard. Sinds de rode liond epidemieën weten wij dat infekties bij zwangere vrouwen tot
embryonale misvormingen kunnen leiden, en uit de diergeneeskunde kunnen infekties
met parvo- en pestivirussen als embryopathogene voorbeelden dienen. De gedragsstoorms als gevolg van een virusinfektie van het centrale zenuwstelsel is eveneens bekend' b i j
hondsdolheid komt dit zelfs in de naam naar voren. Aan de virale etiologie van chronische neurologische ziektes, zoals multiple sclerose wordt vastgehouden, hoewel tot nu
toe nog geen steekhoudend bewijs gevonden kon worden. De verworven immunodeficiëntie, het 'acquired immunodeficiency syndrome' (AIDS) van de mens is de jongste
der onorthodoxe manifestaties van een vhusvermeerdering in een organisme. Ook b i j
dieren bestaan virussen die tot immunodeficiëntie leiden. De ontdekking van de eerste
vertegenwoordiger van de lentivirussen b i j de kat, het feline immunodeficiëntie virus
(FIV) heeft om meerdere redenen een bijzondere betekenis; deze zullen hieronder worden besproken.
AIDS

bij mens en dier

Tot ongeveer 10 jaar geleden geloofde men dat van virussen geen grote verrassingen
meer te verwachten zijn - afgezien van enkele zeldzame, exotische of ekonomisch onbeduidende mlektieziekten: de meeste kende men al, voor de belangrijkste ziekten bestond
er een entprofylaxe. De geneeskunde zag in de bestrijding van kanker en hart- en vaatziekten haar hoofdtaak voor de jaren tachtig en daarna. Door het opduiken van A I D S
werd deze zekerheid aan het wankelen gebracht. Plotseling ontstond er een vatbaarheid
bij enkele personen tegenover banale en ubiquitaire bakteriën, schimmels, protozoa - die
normaal gesproken haast nooit tot ziekten leidden. De wetenschappelijke wereld reageerde snel: in twee jaar tijd (1982-1984) was het infektieuze en epidemische karakter van
A I D S bewezen, een meuw virus - het Humane Immunodeficiëntie Virus ( H I V ) - geïsoleerd en als ziekteverwekker geïdentificeerd, een serologische test ontwikkeld en beschikbaar. Het virus bleek famihe te zijn van de retrovirussen. Het is een van de gelukkige
toevallen in de geschiedenis van de wetenschap dat het eerste retrovirus van de mens het humane T-Iymfotrope lentivirus type 1 (HTLV-1) - na tientallen jaren onderzoek
slechts kort voor de uitbraak van de AIDS-epidemie was gevonden. Zo kon men verder
bouwen op een technische ervaring die uiteindehjk ook de veterinaire virologen bij de
ontdekking van het F I V ten goede kwam.

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschapp i j voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 11 oktober 1993.
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De truuk die men nodig tiad betrof de doelcel van het virus, en dat is zowel bij het H T L V
als bij het H I V de T-lymfocyt (daarom ook H71.V): om deze virussen te kunnen kweken
moet men T-cellen in kuituur houden, en dat lukte lange t i j d niet. Na behandeling van
' b u f f y coat' cellen met een fythemagglutine en het interleukine-2 bleek echter dat lymfocyten opeens kunnen delen en geïnfekteerd kunnen worden.
De cellen die in een organisme vreemd antigeen herkennen komen i n 2 varianten voor,
de B-lymfocyten (van de 5ursa Fabricii van de kip, waar ze voor het eerst beschreven
werden) en de T-lymfocyten (van de TTiymus, waar ze in rijpen). De B-lymfocyten differentiëren zich na antigeenkontakt tot plasmaceOen die immunoglobulinen produceren;
zij zijn dus voor de humorale immuunrespons verantwoordelijk, de synthese van antihchamen. De T-lymfocyten daarentegen spelen de sleutehol bij de cellulaire afweer maar
vooral b i j de regulatie van de immuunrespons.
De werkverdehng strekt namelijk nog verder, want ook de T-celpopulatie is niet unif o r m . Wanneer men receptors en funkties van T-cellen onderzoekt kan men T4 (helpercellen) en T8 (suppressorcellen, cytotoxische T-lymfocyten) onderscheiden. De cijfers
hebben betrekking op de receptormolekulen CD4 en CDS, waarbij de eerste een trieste
faam heeft verworven: het CD4 molekuul is ervoor verantwoordelijk dat HlV-partikels
T4-lymfocyten kunnen binnendringen en infekteren - het is dus ook receptor voor een
virus. Omdat door vernietiging van de helpercellen het f i j n afgestemde immunologische
netwerk is onderbroken, wordt de celgestuurde immuniteit benadeeld: T8-lymfocyten
hebben de hulp van T4 cellen nodig om hun cytotoxische aanval op geïnfekteerde cellen
te kunnen lanceren. Dit is nog niet alles: T4-cellen produceren bepaalde cytokinen, dat
zijn kommunikatiemolekulen (proteïnen) die B- en T-cellen tot prohferatie kunnen aanzetten.
Het verlies van T4-cellen heeft een dramatische uitwerking op het afweermechanisme
van het hchaam, niet alleen met betrekking tot mikrobiële verwerkkers, maar ook wat
betreft 'ontspoorde' cehen. Maligne cellen ontstaan voortdurend in een organisme en
hun exorbitante vermeerdering moet door een efficiënt immuunsysteem voorkomen
worden. B i j AlDS-patiënten gebeurt dit niet, en lymfomen, maar vooral het beruchte
Kaposi-sarkoom kunnen het gevolg zijn.
Verschillende infektieverwekkers in het kielzog van de immuunsuppressie zijn: Candida albicans, Legionella, Salmonella, mykobacteriën, toxoplasmen, histioplasmen, kryptokokken, en kryptosporidiën. Virologisch is het cytomegalovirus van belang, waarvan
men normaal gesproken geen last heeft - het duikt ook bij medikamenteus immuungesuppriraeerde transplantatiepatiënten op.
Virusinfeicties

in slow motion:

lentivifussen

Het FIV is een typisch lentivirus dat met betrekking tot zijn morfologische en fysischchemische eigenschappen erg lijkt op de immunodeficiëntie virussen van mens, aap en
rund. Biologisch, genetisch en antigenetisch is het echter een zelfstandig agens.
Lentivirussen behoren tot de Retroviridae, het fehene leukemievirus (FeLV) was tot nu
toe de belangrijkste retrovirus vertegenwoordiger b i j de kat. Z i j veroorzaken b i j mens
en dier chronische aandoeningen van luchtwegen, gewrichten, het zenuwstelsel, de
bloedvormende organen en het immuunstelsel. Het visna/maedi-virus van het schaap
wordt als prototype van de lentivirussen gezien. 'Maedi' is de IJslandse deskriptieve
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naam voor kortademigheid en 'visna' voor verlamming. I n de jaren veertig brak de ziekte bij schapen op IJsland uh, ongeveer 7 jaar na een import uit Duitsland. De dierenarts
Björn Sigurdsson heeft niet alleen aangetoond dat visna/maedi door een filtreerbaar infektieus agens veroorzaakt wordt, maar h i j het ook zien dat de ziekteverschijnselen pas
zeer laat na de infektie optreden. Derhalve noemde Sigurdsson het infektieuze agens lentivirus (lat. lentus = langzaam, traag, sluipend, slepend). Niet alle lentivirussen zijn dus
immuunsuppressief; lang bekende lentivirus-infekties zijn ook de infektieuze anemie van
de éénhoevigen en de arthritis/encephalitis van de geit.
De ontdekkingsgeschiedenis

van het 'jongste'

kattevirus

Het F I V werd in het jaar 1986 gevonden door Niels Pedersen, de viroloog wiens verdienste ook de isolering van het FlP-virus is. Hem viel een bijzonder ziektegebeuren i n
een grote kolonie van huiskatten op die h i j langer dan 10 jaar heeft begeleid. De kolonie
bevond zich in Petaluma, in de buurt van San Francisco. Vanaf ongeveer 1975 waren
alle dieren in de kolonie regelmatig op FeLV getest en altijd negatief bevonden. Ook
nieuwe katten werden aheen opgenomen wanneer ze FeLV-negatief waren. De samenstelling van de groepen veranderde weinig, en tussen 1968 en 1982 deden zich ook bijna
geen gezondheidsproblemen voor en was de mortahteit gering. Natuurlijk werden de,
voor groepen van deze grootte typische ziektebeelden gekonstateerd zoals diarree en
niesziekte van voorbijgaande aard, oormijten, huidschimmel-infekties, darmparasieten,
vlooien, abscessen, ziekten van de mondhohe en het feline urologische syndroom.
In deze evenwichtstoestand kwam in 1982 een plotsehnge verandering. Nieuwe ziekten
traden op nadat een katje van 4 maanden in een groep werd geplaatst. Toen het dier ongeveer 7 maanden oud was vertoonde het diarree, ontwikkelde een chronische rhinitis
en conjunctivitis en kreeg een spontane abortus. De slechte gezondheidstoestand hield
ongeveer 2 jaar lang aan, daarna werd het dier anemisch en vermagerde. Tegelijkertijd
konden veranderingen in zijn gedrag worden vastgesteld: dwangmatig heen en weer lopen en veelvuldige bewegingen van mond en tong. Zware ontstekingen van de mond en
rond de tanden traden op. Ondanks herhaalde bloedtranfusies Heten de anemie, vermagering en de chronische infekties zich niet beheersen, en uiteindelijk stierf de kat. Tussen
1982 en 1986 ontwikkelde zich een eender ziektebeeld b i j negen andere katten in de
groep.
De eigenaresse viel haar dierenarts met de wilde hypothese lastig, dat haar katten A I D S
zouden hebben. Het ziektebeeld b i j de mens was immers in Cahfornië maar al te goed
bekend. Het spreekt voor Dr. Pedersen dat h i j de zaak zonder vooroordeel serieus nam.
H i j kwam al snel tot de konklusie dat het hier om een nieuwe infektieziekte moest gaan
die in haar symptologie op leukemie leek, maar niet door FeLV veroorzaakt kon zijn.
Het

ziektebeeld

Er bestaan inderdaad khnische parallelen tussen de infektie van de kat met het F I V en
die van de mens met het H I V .
Een immunodeficiëntiesyndroom komt bij ongeveer de helft van de geïnfekteerde katten voor, een derde vertoont alleen wisselende en weinig karakteristieke symptomen zoals eetlust- en gewichtsverlies, koorts, opgezwollen lymfeknopen, veranderingen i n het
bloedbeeld (anemie, leukopenic) alsmede veranderingen in het individuele en sociale gedrag. Katten met deze symptomatologie zouden tegenwoordig meteen op een F I V -
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infektie onderzocht moeten worden.
De immunodeficiëntie uit zich vooral bij de slijmvliezen in het maag-darmkanaal, vooral
in de mondholte. De dierenarts ziet voortschrijdende ontstekingen van de slijmvliezen
van de wang, het tandvlees, het periodontale weefsel en de tong, die de eigenaar vaak
al jarenlang bekend waren. Men moet nu niet geloven dat elke kat met aandoeningen
in de mondhohe een FlV-infektie heeft - in de VS was dh < 2 5 % en in Groot Brittanië
> 7 5 % . Met het FeLV geïnfekteerde katten kunnen dezelfde symptomatologie laten
zien, en de retrovirus-negatieve mondholteziekten wachten nog op een verklaring.
Bij ongeveer een vierde van de katten met een AlDS-ziektebeeld ziet men chronische infektie van de bovenste luchtwegen maar ook van de long. Ook de conjunctivitis
weerspiegek een verzwakte immuunafweer van de slijmvhezen. Ongeveer 15% van deze
patiënten laten chronische huid- en oorontstekingen van bakteriële, mykotische en parasitaire (mijten) aard zien. Abscessen werden vaak b i j FlV-positieve dieren gevonden.
Ongeveer elke tiende kat lijdt aan een chronische darmontsteking die echter vaak niet
herkend wordt, omdat deze de eigenaar niet opvalt; vermagering is de konsekwentie.
De ook bij humane AlDS-patiënten gekonstateerde neurologische symtomen zijn
meestal terug te leiden op lesies i n de hersenen; zij betreffen daarom vaker veranderingen
van het gedrag dan bewegingsstoringen. Achteruitgang van de intehigentie, verlies van
de aanhankelijkheid, toenemende agressiviteit, de door de eigenaar als ondeugd geïnterpreteerde neiging om de kattebak niet meer te gebruiken, kunnen aOemaal gegevens voor
een waarschijnlijkheidsdiagnose zijn. Ook werd geschreven over dwangmatige bewegingen, spiertrekkingen van het gezicht, voortdurend likken van de hppen. Ook werd er een
geval van narkolepsie (hypersomnie) met ondertemperatuur gekonstateerd; deze kat
stortte zich uitgehongerd op zijn etensbakje en viel tijdens de maaltijd in slaap.
Diagnostische

mogelijicheden

Het bewijs dat een lentivirus de 'nieuwe' ziekte bij de kat veroorzaakt, werd door Pedersen op dezelfde wijze geleverd als Luc Montagnier het aan het Instituut Pasteur bij de
ontdekking van de AIDS-verwekker gedaan had: door isolering van het virus (kweken)
in de celkultuur. Hiervoor moet men lymfocyten uit bloed van een gezonde donorkat
opzuiveren, met behulp van een mitogeen (concanavaline A ) aktiveren, met een groeifaktor (interleukine-2) tot vermeerdering stimuleren en dan cellen van het beenmerg o f
leukocyten van een FlV-verdachte kat aan deze cultuur toevoegen. Ongeveer 7 tot 40 dagen na het begin van de co-kultivering kan in een positief geval een lentivirus-specifieke
reverse transkriptase aktiviteit in de kweekvloeistof aangetoond worden. Ook een pathologisch effekt wordt zichtbaar: de cellen zwellen op, vormen reuscellen en sterven uiteindelijk.
Sinds kort zijn er tests in de handel te verkrijgen die FlV-antilichamen met een hoge gevoehgheid en specifiteit aantonen. Men neemt van een verdachte kat een bloedmonster
en mengt dit met een enzym gemarkeerd FlV-proteïne. Na 3 tot 5 minuten pipetteert men
het mengsel in een cupje waarvan de bodem uit een membrane van nitrocellulose bestaat.
Hierop is door de producent een druppel FlV-proteïne opgedroogd en gefixeerd. Wanneer het serum in het bloedmonster antilichamen bevat, zullen ze zich aan dit antigeen
hechten. Dit is natuurlijk niet zichtbaar. Voor het aantonen van de op de bodem vastgehouden immuunkomplexen (bestaande uit antihchamen uit het bloedmonster en het
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enzym-gemarkeerd FlV-proteïne) druppelt men het substraat en een kleurindikator erbij
die bij aanwezigheid van een enzym een kleuromslag tot resultaat heeft. Nu ziet men een
kleurvlek op een witte ondergrond - het bewijs voor een binding van antihchamen aan
het FlV-antigeen. Wanneer het katteserum géén antihchamen bevat, b l i j f t de ondergrond wit; het enzym-gemarkeerde FlV-proteïne heeft geen reden om zich alleen aan de
op de bodem aanwezige FlV-proteïne te binden: het zijn de antihchaammolekulen die
tussen beide een brug slaan. A l naar gelang de ervaring van de persoon die de test uitvoert kan h i j na 10 tot 15 minuten worden afgelezen. In de moderne test komen geen
spoelhandelingen meer voor: een hydrofiel sponsje onderin het testcupje neemt alle
vloeistof op.
Overdracht

en

verspreiding

De FlV-infektie komt ogenschijnlijk wereldwijd voor. In eerste onderzoeken bij gezonde
dieren was het in Europa <l»/o tot 3% seropositieve dieren, in Noord-Amerika tussen
de 1% en 5% en in Japan 12%. Doordat overdracht van het FIV voornamelijk door bijtverwondingen gebeurt, zouden de verschillen in percentages de levensomstandigheden
moeten weerspiegelen, bijv. de verhouding tussen loslopende en in huis gehouden dieren.
Inderdaad is deze verhouding in Japan 19:1, in de VS daarentegen maar 7:1. Van de dieren die sinds hun geboorte de woning niet of nauwelijks hebben verlaten reageren
< 0,1 % seropositief. Ook bij raskatten en in de stad geïsoleerd gehouden katten wordt
de infektie zelden gevonden. Daarentegen komt de infektie bij katten op het platteland
veel vaker voor. Katers zijn 2 tot 4 keer vaker seropositief dan poezen, zelfs wanneer
men een korrektiefaktor voor het grotere aantal van katers in een populatie toepast.
Het F I V kan uit bloed, serum en speeksel van natuurlijk en experimenteel geïnfekteerde
katten worden geïsoleerd.
Hoewel kontaktinfekties vergelijkbaar met FeLV-overdracht voorkomen, zijn ze zeer
zeldzaam. Slechts ongeveer 5% van de katten die met F I V geïnfekteerde katten in eenzelfde ruimte werden gehouden, werden in een onderzoeksperiode van 30 maanden seropositief. Ook de sexuele overdacht speelt epidemiologisch geen rol. Hetzelfde geldt voor
infekties van kittens in utero evenals postnataal via het colostrum, de melk en door likken - ze komen voor, maar zijn epidemiologisch niet belangrijk. Viremische katten kunnen gezonde kittens ter wereld brengen die hun hele leven lang seronegatief blijven.
De belangrijkste wijze van overdracht is door bijtverwondingen. Deze komen in een
huis met meerdere katten (multi-cat household) en in catteries met een stabiele sociale
struktuur niet vaak voor; de dieren handhaven hun territorium op een niet-agressieve
wijze. Wanneer men dezelfde katten echter buitenshuis laat rondlopen komt het tot territoriale verdediging met bijten, vooral van de kant van katers. De aanwezigheid van lentivirussen in een celarme hchaamsvloeistof zoals speeksel is ongewoon.
Anderzijds scheiden zieke katten veel meer F I V in speeksel uh dan gezonde dieren.
Waarschijnlijk vergroten mondlesies het risico van infektie, want nu zullen ó ó k virusgeïnfekteerde cellen overgedragen worden.
Nog iets met betrekking tot de vraag van de overdraagbaarheid van F I V op de mens.
Deze werd telkens weer bij de katteleukemie gesteld en duikt hier vanwege het woord
' A I D S ' nog vaker op. Alle tot nu toe geteste sera van dierenartsen en dierenverzorgers
waren antilichaam-negatief, terwijl deze uiterst gevoelige test alle geïnfekteerde dieren
er duidelijk uithaalde. Dierenartsen en verzorgers die door viremische katten gebeten
waren, alsmede wetenschappers die zich per ongeluk met virushoudend materiaal geïn-
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jekteerd hadden, bleven eveneens seronegatief en gezond. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat FIV bij de mens ziekte veroorzaakt, laat staan tot A I D S leidt. Het virus onderscheidt zich biologisch, genetisch en antigenetisch van het H I V en heeft zich sterk aangepast aan zijn gastheer. Dit geldt overigens voor alle retrovirussen. Wetenschappelijk zou
het echter niet korrekt zijn om te verklaren dat retrovirussen de grens van de diersoort
niet kunnen overschrijden. Anderzijds getuigt het van weinig reahteitszin wanneer men
van een gebeurtenis een persoonlijk risico afleidt dat één keer per miljoen jaar voorkomt.

D E R O L V A N K L E U R IN P A T R O O N H E R K E N N I N G S P R O C E S S E N
door
C . M . M . de Weert
Deze tekst zal het moeten doen zonder gekleurde illustraties en het karakter zal daarom
eerder omschrijvend zijn dan ihustrerend. Makkelijk voorstelbaar voor degenen die de
iUustraties hebben gezien, wat lastiger voor diegenen die de demonstraties niet zagen.
Deze tekst is zeker op een aantal punten sterk afwijkend van de tekst van de lezing, juist
omdat het aantrekkelijke element van de demonstratie ontbreekt.
De laatste 10 jaar is er een enorme groei geweest in de beschikbaarheid van kleurendisplays. Hoe meer kleuren op een scherm te presenteren, hoe hoger de wervende kracht
van het systeem. Het kan niet ontkend worden dat kleur een zeer grote aantrekkingskracht heeft. Analoog aan de slogan 'Mensen Houden Van Bloemen' zou je mogen stellen 'Mensen Houden Van Kleur'. En om bij slogans te blijven: 'Kleur Moet'.
Monochrome beeldschermen beginnen een schaarsteproduct te worden, en wie heeft er
nog alleen z w a r t / f i l m in zijn of haar camera?
Welke firma kan het zich veroorloven zijn reclameboodschappen niet via kleurenprinters uit te dragen. De vraag is echter of het gebruik van kleur steeds zo nuttig is als intuitief wordt aangenomen.
Laat ons voorin het systeem beginnen: Visuele perceptie is een voortdurend proces van
scheiding van figuur en achtergrond. Dat kan door verschillen in oriëntatie, in snelheid,
in dichtheid, in helderheid en in kleur en in alle mogelijke combinaties daarvan.
Binnen dh scala vernauwen we de aandacht voorlopig naar kleur en helderheid, al zal
later duidelijk worden dat deze perceptuele grootheden niet onafhankelijk zijn van spatiële conteksten.
De splitsing van het visuele signaal in kleur en helderheid is zeer wel te verdedigen. Zo
is het mogelijk sterke kleuradaptatie te ondergaan terwijl er nauwelijks o f niet verandering optreedt in de gevoehgheidsfunctie voor helderheid en andersom. Dat leert ons iets
over de organisatie van de twee verschihende systemen en over de diverse processen in
het visuele systeem. In zeer ruwe termen geeft figuur l a een schets van het kleur en helderheidssysteem. In de retina zijn 3 typen (dag)hcht detectoren, de kegeltjes die verschillende, doch enigszins overlappende spectrale gevoeligheidsfuncties hebben. De output
van de 3 receptoren wordt verondersteld te vloeien in een apart kanaal, het luminantiekanaal. Gegeven de relatief grote onafhankelijkheid van helderheidsadaptatie en kleuradaptatie kun je al beperkingen bedenken over de plaatsen waar die adaptatie zou kunnen
optreden. Dat voert voor ons echter te ver. Argumenten voor een verdere opsplitsing van
de kleurkanalen i n 2 zogenaamde opponente kanalen komen o.a. van de volgende gegevens:
We weten uit ervaring dat bepaalde kleursensaties nooit tegelijkertijd voorkomen: een
object kan rood/geel zijn of blauw/groen, of geel/groen, maar nooit rood/groen of
geel/blauw.

Natuurkundige voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschapp i j voor Natuurkunde 'DUigentia' te 's-Gravenhage op 25 oktober 1993.
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Figuur la
Globaal schema van kleurenzien-mechanismen: D h schema is al op retina-niveau geïmplementeerd via het bestaan van 3 typen kegeltjes receptoren, en een complex aan neuronen met hun specifieke verbindingen. Vanwege het feit dat er zowel sprake is van 3 receptoren als van opponente kleurkanalen (twee theoretische concepten die door elkaar
te vuur en te zwaard bestrijdende onderzoekers (Helmhohz vs Hering) als enige ware
werden verdedigd, spreekt men van een Zone theorie. Dit schema is ontleend aan het
werk van J.J. Vos en P . L . Walraven (IZF, Soesterberg).
Figuur Ib
Weergave van lijnen waarlangs stimuh in de kleurendriehoek (een stimulusrepresentatie,
en geen weergave van kleursensaties!) door bepaalde type kleurenblinden met elkaar te
matchen zijn louter door intensiteitsvariaties; A : protanopen, B: deuteranopen, C: tritanopen.

Argumenten voor het bestaan van een geel/blauw kleurkanaal naast een rood/groen
opponent kleurkanaal komen ook voort uit het bestaan van zogenaamde unieke kleuren.
Puur geel licht (licht van stel 575 nm) levert een kleursensatie die gekenschetst kan worden als een kleur die noch rood/noch groen is, maar alleen maar geel. Als hcht van die
golflengte in intensiteh wordt verhoogd b l i j f t die sensatie uniek in bovengenoemde zin.
Zo is er ook uniek groen, uniek blauw en iets gecompliceerder uniek rood. Voor spectrale hchten die tussen die unieke kleuren in liggen geldt dat de sensatie met toenemende
intensiteit essentieel van karakter verandert, ook de benaming verandert mee.
Dit verschijnsel, bekend als het Bezold-Bruecke effect is begrijpelijk als we aannemen
dat de nonlineaire groeifuncties van de twee kleurkanalen verschillend zijn.
Een volgend argument voor de gegeven sphtsing is te ontlenen aan specifieke vormen
van kleurzin-stoornissen. 8% van de mannen is in een of andere mate kleurenblind,
voornamelijk in de rood/groen dimensie. Kleuren worden verward, d.w.z. zijn met elkaar verwarbaar te maken door intensiteitsaanpassingen in de zogenaamde confusierich-
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tingen, zoals in figuur Ib aangegeven voor twee vormen van rood/groen stoornissen en
voor een andersgeaarde vorm van een geel/blauw stoornis.
W i j concentreren ons echter hier op processen die directer voor patroonherkenningsprocessen van belang zijn.
Met name het spatieel oplossend vermogen en het temporeel oplossend vermogen zijn
laag voor de kleurkanalen en hoog voor het achromatische (of monochromatische) helderheidskanaal.
Variaties in de t i j d (bijvoorbeeld sinusoidale variaties of blokvormige) zijn tot een veel
hogere frequentie te volgen in het helderheidsdomein dan in het kleurendomein. I n feite
vormt dit verschil i n oplossend vermogen de basis voor een methode om hchten van verschillende kleur (verschillende golflengte indien het monochromatische lichten betreft)
in helderheid aan elkaar gelijk te stellen (de helderheid o f luminatie
= V^ .E^, met V;^,
de spectrale ooggevoehgheids functie) door ze in zo'n tempo alternerend aan te bieden
dat de kleur fuseert en als homogeen in de t i j d gezien wordt, en de resterende variatie
via aanpassing van de relatieve intensiteit te minimahseren is. (Fhkkerfotometrische methode).

c
l/m 1

2a
1

10

^ _

WO

2b

2c

Figuur 2
2a: Modulatie-overdrachtsfuncties voor kleurcontrast (C) en voor luminantiecontrast
(L)
2b: lijnspreidingsfuncties voor helderheid (L) en kleur (C)
2c: typische voorbeelden van receptieve velden
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Het ruimtelijk oplossend vermogen is eenvoudig aan te geven in een modulatieoverdrachtsfunctie als functie van de spatiele frequentie.
Interessant is dat de Fourier-getransformeerden van de contrastoverdrachtsfuncties
voor kleur en voor helderheid 2 verschillende typen lijnspreidingsfuncties geven, die,
voor de fysiologisch geïnteresseerden, een sterke gelijkenis vertonen met twee typen
receptief veld-structuren zoals die in de retina en hogerop in het visuele systeem aangetroffen worden.
De lijnspreidingsfunctie voor helderheid is te beschrijven als een verschil van 2 gaussische functies en die van kleur als een enkelvoudige gaussische functie. De verschilfunctie
levert een model voor een receptief veld-structuur met een inhibitiezone en een exchatiezone, terwijl de enkelvoudige alleen inhibitief o f excitatief is.
Gaan we verder die verschillen relateren aan perceptuele verschijnselen dan kunnen
we begrijpen waarom het zogenaamde Mach band-effect, het optreden van extra heldere,
respectievelijk extra donkere banden in de perceptie van stimulusovergangen wel optreedt in een helderheidsovergang en niet in een kleurovergang (bij gelijkblijvende helderheid).
De suggestie wordt gewekt dat kleur en helderheid in elk geval ongelijke bijdragen leveren in een aantal processen, waarbij contourverwerking van belang is.
Over de fysiologie is veel meer te zeggen, het is hier zeker niet de plaats daar diep op
in te gaan, wel kan worden opgemerkt dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat
die verschillen i n bijdragen zich ook uiten in het verschil in plaatsen waar de diverse processen zich in de hersenen afspelen.
VerschUlende gedragingen

van kleur en

helderheid

In een aantal, veelal fundamentele visuele processen is de rol van zuivere kleurovergangen (isoluminant) essentieel anders dan die van (eventueel gecombineerde kleur en-)helderheidso vergangen.
Van groot belang bij een precieze experimentatie op dh punt is dat voor elk individuele
proefpersoon de conditie van isoluminantie zorgvuldig wordt bepaald, d.w.z. via een individuele fhkkerfotometrische methode of een methodisch even betrouwbare methode.
Het wordt hier expliciet vermeld omdat tabellen i n handboeken door de presentatie van
V; in meer dan 3 decimalen de indruk van een vaste en onwrikbare standaard lijken te
willen vestigen. Niets is minder waar. Zelfs binnen de populatie van kleurnormalen kunnen verschillen i n gevoeligheid voor bijvoorbeeld rood en groen oplopen tot ver over de
tien procent. Zelfs als de helderheden volgens de fhkkerfotometrische methode gelijkgesteld zijn kunnen er artefacten optreden waardoor er effectief geen sprake meer is van
isoluminantie. I k noem er twee: a) de lens is niet achromatisch, er zullen dus chromatische aberraties z i j n die tot (kleine)verstoringen van de isoluminantie kunnen leiden en
b) het oog is steeds in beweging, waardoor (kleine) adaptatie-effecten kunnen ontstaan
die in principe ook de isoluminantieconditie kunnen verstoren. De effecten van isoluminantie zijn het overtuigendst aan te tonen met dynamische displays, waardoor zelfs indien de eerdergenoemde artefacten optreden, aan het verloop van een effect met variërende helderheid te zien is dat er een minimum i n efficiency optreedt rondom het isoluminantiepunt.
* Een zeer fundamenteel proces dat niet werkt bij isoluminante contouren is accommodatie. Men zegt weieens dat het accommodatiemechanisme kleurenblind is, d.w.z.: overgangen die alleen bestaan op grond van kleurverschiOen kunnen het accommodatiepro-
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ces niet sturen. Dat leidt tot een onaangename onzekerheid omdat het accommodatiesysteem een sterke koppeling heeft met het binoculaire convergentiesysteem. Sterke en
ongecontroleerde fluctuaties in het accommodatieproces leiden tot ongecontroleerde variaties in het binoculaire convergentie proces en om de een of andere reden werkt dat,
net zoals het geval is bij een hchte hersenschudding of dronkenschap zeer onzeker - en
soms zelfs ziekmakend. Als één oog wordt dichtgehouden verdwijnt het onaangename
gevoel meestal (althans bij de verstoring t.g.v. isoluminantie!).
* Een patroonherkenningsproces dat essentieel is voor het waarnemen van objecten in
een ruimtelijke configuratie is diepteperceptie. Die stereopsis gaat ronduit mis indien het
gaat om de waarneming van binoculaire dispariteit, d.w.z. diepte gebaseerd op verschillen van de twee retinale projecties van een scene. Een speciaal geval vormen daarbij de
zogenaamde Random Dot Stereogrammen (zie figuur 3). De in diepte te verschijnen stimulus is verscholen in de ruis in elk van de monoculaire beelden, alleen b i j fusie van de
twee beelden komt het disparate deel te voorschijn.

Figuur 3
Voorbeeld van een random dot stereogram. Een klein deel van de ruis in het hnker plaatje is in het rechterplaatje in horizontale richting iets opgeschoven. I n geen van de 2 plaatjes is dat deel afzonderlijk te detecteren.
Als de Random Dot Stereogrammen isoluminant zijn treedt in het geheel geen diepte op,
als de monoculaire figuren in de afzonderlijke beelden wel identificeerbaar zijn treedt
er onder isoluminantie wehswaar een diepteëffect op, maar het is veel zwakker dan b i j
de aanwezigheid van helderheidscontouren.
Wonderlijk genoeg geldt die verslechtering van de diepte-indruk ook voor monoculaire stimuli, als die alleen kleurcontouren bevatten. De figuur is op zich goed herkenbaar,
maar de scene ziet er vlakker uit.
* Een visueel verschijnsel dat in het dagelijks leven minstens zo belangrijk is als diepte
is de waarneming van beweging: isoluminante stimuli, die met een zelfde fysische snelheid over het netvhes bewegen als helderheidsstimuh worden als aanmerkelijk trager bewegend waargenomen, soms zelfs als stilstaand. Kennelijk geldt hier ook weer: het bewegingswaarnemingssysteem is kleurenbhnd. Net als het diepte waarnemingssysteem en het
accommodatiesysteem wordt het niet getriggerd door pure kleurstimuli.
* Een volgend belangrijk proces is de ordening van vlakken ten opzichte van elkaar of
ook het bepalen van de samenhang, de cohaesie in een figuur.
In een stimulus zoals weergegeven in figuur 4, organiseren de vlakken zich i n verschillende structuren. Dat is niet langer het geval als de subfiguurtjes in helderheid gelijk wor-
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den gemaakt aan de achtergrond. Heel fraai is dat verschijnsel te demonstreren aan de
hand van afbeeldingen van menselijke gezichten, waarin slechts twee helderheden of
twee tinten worden gebruikt om schaduwdelen te onderscheiden van lichtvangende delen. Z o ' n gezicht is indien er helderheidsverschillen in het geding zijn eenvoudig als gezicht herkenbaar. Maak je de twee delen isoluminant en dus aheen in kleur verschillend,
dan is er van een menselijk gezicht geen sprake meer, zelfs al weet je het.

Figuur 4
Lijnvariant van de figuur van Vicario. Als de gestreepte oppervlakken dezelfde helderheid krijgen als de achtergrond, maar alleen in kleur verschillen is er van enige perceptuele organisatie geen sprake meer.

Er zijn meer perceptuele functies te geven, maar vermoedelijk is het verschil in de werking van kleur en helderheid al voldoende aannemelijk gemaakt.
De vraag is nu waar kleur dan wel voor te gebruiken is?
Om te beginnen: het gebruik van pure kleurstimuh, d.w.z. isoluminant kleurgebruik
is nergens goed voor, maar kleur, in combinatie met helderheidsverschillen kan zeer
goed worden gebruikt.
Kleur als aandachtstrekker

en kleur als

ordeningsiniddel

Kleur en helderheid zijn primitieve grootheden in die zin dat er geen gerichte gefocusseerde, attentie nodig is om deze kenmerken van een stimulus te verwerken, Dit in tegenstelling tot de verwerking van een 'samengesteld kenmerk' zoals bijvoorbeeld de vorm
van een object, die de detectie van meerdere kenmerken tegelijkertijd vereist. De enkelvoudige kenmerken kunnen parallel worden verwerkt in het visuele systeem in t i j d en i n
plaats, de samengestelde alleen serieel en focaal. Alleen daar waar de blik zich op richt
kunnen de verschillende kenmerken worden samengevoegd tot het vormkenmerk.
Men spreekt van 'pop-out' van de enkelvoudige kenmerken, aangevend dat die zich
als het ware zelf verraden. Hoewel de theorie veel genuanceerder is dan hier voorgesteld

33

is deze voorstelling van zalcen volledig genoeg om iets van de specifiek sterke functies
van kleur te begrijpen.
Op de eerste plaats heeft kleur door zijn' primitieve karakter een sterke aandachtstrekkende in plaats van aandachtkostende functie. Kleur is uitstekend als aandachtstrekker
te gebruiken, net zoals flikkering overigens.
Het is zeer eenvoudig om voorbeelden te geven van de zeer sterke ordenende functie
van kleur (lay-out functie).
In figuur 5 wordt de 'Gestah'-vormende functie van kleur vergeleken met die van vorm.
In vrijwel alle gevallen domineert de kleur waar het de ordening in globalere figuren betreft.
Pseudo-kleuring,

Kleurschaling

De combinatie van de twee functies, n . l . de opvallendheidsfunctie en de ordenende functie leiden soms tot een kleurgebruik waar je vraagtekens b i j kunt zetten. Bedoeld is hier
de toepassing van de pseudokleuringstechniek.

Figmir 5
'Kleur'verwantschap in vergelijking met vormverwantschap (merk op dat in technische
hteratuur 'kleur' zowel naar verschil in helderheid als naar verschil in kleur en helderheid
kan refereren). De kleurverwantschap zal sterker zijn stempel drukken op de globale f i guurvorming dan de vormverwantschap.
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Het is duidelijlc dat de overgang van achromatische informatie waarin alleen helderheidsveranderingen mogelijk zijn, naar gecombineerde kleur en helderheidsveranderingen een ongelooflijke uitbreiding van het aantal weer te geven, perceptueel verschillende
niveaus leidt. Maar juist de eerder genoemde 'kleur-gestalt'vorming, en het gebrek aan
kennis om daarmee om te gaan leiden eerder tot een schadelijk gebruik dan tot de beoogde meerwaarde. In essentie is het probleem het volgende: Als je een bepaald detail, bijvoorbeeld in een röntgenfoto als belangrijk hebt gedetecteerd, kun je door, via een bepaalde sleutel, de helderheidsniveaus in kleur plus helderheidswaarden om te zetten (hetgeen technisch een kunstje van een cent is) de betreffende informatie extra duidelijk laten zien. Geen probleem, althans voor gewoon kleurenzienden. Het probleem zit echter
in de generaliseerbaarheid o f beter gezegd het gebrek daaraan.
Is die sleutel ook toepasbaar voor een andere foto, of zelfs maar voor een ander nog
te ontdekken detail in dezelfde foto? Dat andere detail is ingebed in een andere spatiele
context. Het is bepaald niet eenvoudig om omzettingssleutels te vinden die algemeen toepasbaar zijn.
In de volgende paragraaf zal getracht worden aan te tonen via een eenvoudig kleurschalingsexperiment hoe moeilijk het zal zijn om daar tot enige geldige generahsatie te
komen.
De mate waarin kleuren als bijelkaarhorend worden gezien hangt onder andere af van
de 'afstand' in de perceptuele kleurenruimte. In een stimulus zoals in figuur 6 aangegeven wordt aan proefpersonen gevraagd of in een korte aanbieding een driehoek met de
punt naar rechts of een driehoek met de punt naar hnks gericht gezien wordt.
De stimuh i n (1), (2) en (3) verschillen in kleur en/of helderheid van elkaar. Het is mogel i j k dat waarnemers een combinatie van kleur en helderheidsverschillen gebruiken, maar
het zou evenzeer denkbaar zijn dat een waarnemer 'beshst' om de helderheidsdimensie
meer gewicht te geven dan de kleurdimensie.
De sets van kleuren die gebruikt zijn betroffen óf 3 kleuren in 3 helderheidsniveaus
(zie tabel 1) óf een set van 9 isoluminante kleuren (zie figuur 7).

Figuur 6
Figuur 6a: Stimulus gebruikt om via spontane 'gestalt'vorming een metriek af te leiden
voor stimuh in de kleurenruimte.
Figuur 6b: Stimuh voor de 'triadische vergehjking'.
Proefpersonen moeten zeggen o f 3 meer bij 1 hoort dan 2 b i j 1 hoort.
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Designation

X

Y

HG
MG
LG
HY
MY
LY
HR
MR
LR

0.290
0.290
0.290
0.475
0.475
0.475
0.634
0.634
0.634

0.580
0.580
0.580
0.458
0.458
0.458
0.342
0.342
0.342

2
Luminance (cd/ni
30
15
7.5
30
15
7.5
30
15
7.5

Tabel 1
RYG kleursets. R = Rood, Y = geel en G = Groen. Posities in (x,y) chromaticiteitsdiagram en 3 helderheidsniveaus per kleur ( H = Hoog, M = Middel en L = Laag).
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Figuur 7
Posities van de kleuren van de isoluminante kleursel in (x,y) diagram.

De stimuh werden gepresenteerd in een figuur zoals in figuur 6b te zien, volgens een triadische vergelijkingsmethode. De waarnemer wordt gevraagd welke 2 stimuh als meest
bij elkaar horend worden gezien 1-3 of 2-3. Die keuzedata worden geconverteerd in schalen die de gelijkenissen van ahe stimuh met betrekking tot elkaar ordenen. Die schalen
worden vervolgens als ingangsgrootheden gebruikt in multidimensionele schalingsprogramma's, die de stimuli zodanig in een (al dan niet euclidische) ruimte ordenen dat alle
ordinale afstanden optimaal behouden blijven. De oplossing met het kleinst aantal
schendingen van de empirisch gevonden orde-relaties kan, indien tenminste een euchdische metriek gehanteerd wordt eenvoudig worden weergegeven.
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In figuur 8 zijn de oplossingen zoals in liet eerder beschreven experiment weergegeven
voor twee dimensies. Voor de isoluminante kleursel, waarbij een donkere achtergrond
gebruikt was zie je verrassend goed de structuur van de stimulusruimte terug.
Kennelijk heeft die fysische stimulusrepresentatie een reële perceptuele betekenis.
Voor de RYG kleursel (3 helderheidsniveaus, drie kleuren) is een duidelijk verschil te
zien voor de 2 verschillende achtergrondscondilies. De wille achtergrond is helderder
dan de helderheidsdimensie, en de clustering gebeurt op grond van lint-gelijkheid, terw i j l voor de donkere achtergrond een meer gelijkwaardige rol voor kleur en helderheidsdimensie weggelegd l i j k t . Deze data dienen alleen ter illustratie van de contextgevoeligheid van gelijkenisoordelen.
Over de hele problematiek van kleurschaling voor grotere kleurverschillen en met name over de vraag of er sprake is van bewust door de waarnemer te kiezen strategieën
(scheidbare dimensies of juist niet) wordt hier niet ingegaan. Wel moge het aannemelijk
zijn geworden dat een simpele, algemeen toepasbare sleutel voor de omzetting van helderheidssignalen naar kleur + helderheidssignalen geen simpele zaak is.
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Figuur 8
Resultaten van multidimensionale
dimensionale oplossingen.
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Ofschoon het hieronder volgende onderwerp niet echt verwant is aan de kleurschahngsproblematiek kan het geen kwaad enige ruimte te besteden aan het gegeven dat de
kleurwaarneming, anders dan de pure stimulusbeschrijving, sterk afhankelijk is van de
spatiotemporele context waarin de stimulus wordt gepresenteerd.
Stimuli met exact dezelfde kleurcoordinaten (posities in kleurendriehoek) en dezelfde
luminantie kunnen er zeer verschillend uitzien als gevolg van contrast en/of assimilatie
effecten, en anderzijds kunnen stimuli met een geheel verschillende stimulusbeschrijving
er identiek uitzien als gevolg van het optreden van kleurconstantie. Op beide onderwerpen zal kort worden ingegaan.
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Figuur 9
Voorbeelden van assimilatie. U kunt ze zeifin kleur en helderheid varieren door de keuze
van de in te kleuren (stippel)lijnen.

Contrast en assitnilatie: Bij contrast wordt het verschil in sensatie behorend bij twee aansluitende delen vergroot, bij assimilatie treedt juist het omgekeerde op. Als U bijvoorbeeld de stippellijnen in figuur 9 met een rode stift overtrekt en de getrokken lijnen met
een groene dan zult U vermoedelijk zien dat waar de groene l i j n de binnenste l i j n vormt
de kleur van het interieur groener is dan in het geval dat de rode l i j n de binnenste l i j n
is. Dit is een voorbeeld van assimilatie, de kleur van een lijn spreidt over het aansluitende
gebiedje en mengt zich met de reeds aanwezige kleur. Er zijn veel fraaiere voorbeelden
van assimüatie te geven, maar dit type kunt U eenvoudig zelf produceren met pen en
papier. Een goed voorbeeld van een practisch relevant optreden van assimilatie vindt U
in de sterke kleurverandering van een bakstenen muur na afvoegen. Relatief kleine details kunnen leiden tot sterke perceptuele veranderingen. Het merkwaardige is dat het
kleur- en helderheidscontrast verschijnsel veel bekender is en in tegenstelhng tot assimilatie in elk boek over visuele perceptie uh en te na wordt besproken. Over de precieze
mechanismen van assimilatie en contrast en vooral over hun interactie is het laatste
woord nog lang niet gesproken.
Het tweede verschijnsel, kleurconstantie duidt er op dat we ondanks enorme variaties
in belichting (en daarmee in retinale stimulatie) de kleur van objecten goed blijven herkennen. Dat is een complex verschijnsel, omdat het duidelijk maakt dat er in de verste
verte niet zoiets bestaat als een 1 op 1-relatie tussen retinale stimulatie en perceptie. Het
optreden van kleurconstantie is typisch een uitdaging voor Computer Vision onderzoekers die een oplossing moeten zien te vinden voor robots, die objecten moeten herkennen
onder veranderlijke behchtingsomstandigheden. Er is op dit moment zeer veel belangstelling voor dit onderwerp en er bestaat ook nogal wat verschil van mening over hoe
het menselijk visuele systeem dit onderbepaaldheidsprobleem oplost, n . l . het afleiden
van objecteigenschappen uit retinale stimulatie die een product is van een spectrale lichtverdeling enerzijds en een reflectantiecurve van een object anderzijds.
Toepassingen

van kleur

Eerder is opgemerkt dat kleur hoe dan ook toegepast wordt.
Er is een verstandig gebruik mogelijk, maar dan moeten de taken waar kleur voor
wordt gebruikt goed geanalyseerd worden.
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Het is verleidelijk om kleur als coderingsmogelijkheid aan te wenden. Het volgende
voorbeeld ontleen ik aan de sterke behoefte aan extra coderingsmogelijkheden voor operators in de luchtverkeersleiding.
Er moet onbehoorlijk veel informatie tegelijkertijd door deze operators verwerkt worden. Op het scherm is informatie zichtbaar van een groot aantal vliegtuigen op verschillend hoogte, met verschillende bestemmingen, snelheden, ladingen, etc. De operators
zijn bovendien veelal ook nog via radiocontact verbonden met de piloten. Gehoopt werd
dat de invoering van kleur een goed middel zou zijn om de informatiedichtheid verantwoord op te voeren. Duidelijk is dat kleur als coderingsmiddel maar een zeer beperkte
bruikbaarheid heeft om de simpele reden dat kleurcodes als coderingsmiddel zich niet
anders gedragen dan andere codes, d.w.z. je kunt er maar een zeer beperkt aantal van
hanteren. De belangrijkste reden is echter al eerder genoemd. Kleur heeft door zijn relatief 'primitieve kenmerk' karakter een aandachttrekkende functie, waardoor ongewild
verstoringen van de aandacht optreden. B i j een gebruik van veel kleuren op een scherm
wordt het al snel een bonte kermis die te veel aandachtsverstoring levert.
Dat betekent niet dat kleurgebruik ten behoeve van de luchtverkeersleiders niet nuttig
kan zijn. Naar m i j n mening moet vooral de 'layout'functie van kleur worden benut,
waarbij de keuze van de kleuren zo moet zijn dat er 'juist genoeg kleurverschil is ten opzichte van de achtergrond om de bewust naar bepaalde informatie-zoekende operators
te laten zien welke delen van de informatie bij elkaar horen, maar weer niet zo sterk verschillend van de achtergrond dat de gekleurde informatie ongewild de aandacht trekt van
de operator'.
Kleur in

bewegwijzering

Kleurgebruik is natuurlijk op alle mogelijke manieren denkbaar. Zinvol kleurgebruik is
voorstelbaar in bewegwijzering bijvoorbeeld in ziekenhuizen, op luchthavens, in een
aantal openbare gebouwen waar meerdere diensten zitten etc. In onderstaande wordt i n
het zeer kort beschreven hoe zeer ontwerpers zich kunnen vergissen doordat vooronderstellingen over hoe mensen met informatie(kleur) omgaan in de praktijk niet worden
waargemaakt door de gebruikers.
In een stage-onderzoek zijn we nagegaan of en in hoeverre toekenning van kleuren aan
bepaalde categorieën van gebouwen het zoekproces naar een bepaald gebouw, in een
overzichtstabel van al die gebouwen beïnvloedde.
Stelt U zich voor dat alle verwijsborden naar sportgebouwen groen zijn, die naar winkels rood, die naar openbare gebouwen zoals bibhotheken etc. w h enzovoort. Neem aan
dat tevoren uitgezocht is, dat voor iedereen die indehng in categorieën duidelijk is. Gemeten werd in de laboratoriumproef wat de zoektijd was naar het bord van een bepaald
type gebouw, waarbij naast ahe mogelijke soorten van ruimtelijke variaties in de presentatie van de verzamehng borden een zeer belangrijke experimentele variabele werd gehanteerd, n . l . het al of niet tevoren inlichten van de proefpersonen over die categorisering.
W i j veronderstelden dat de proefpersonen zeker na een uur aanwijzen van de gevraagde borden, ook b i j niet-geinstrueerd zijn over de categorisering de relatie kleur-categorie
zelf wel zouden leggen. Tot onze verrassing gebeurde dat eigenlijk niet o f nauwelijks.
De les hieruit is dat je niet zomaar mag veronderstellen dat kleur (maar vermoedelijk
geldt dit voor veel meer coderingen) als relevante informatie wordt opgevat, en we weten
uit tal van andere experimenten dat als kleur als niet relevante informatie wordt toegevoegd eerder verslechtering van zoekfuncties optreedt dan een verbetering.
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Kleurgebruik

voor superpositie

vati

informatie

Bij de presentatie van informatie op beeldsciiermen is denlcbaar dat doorzichtige 3 D
informatie-weergave nuttig is. Men denlce aan ontwerpen van machineonderdelen etc.
Het is eenvoudig om transparantie te suggereren, zowel voor vlaltken van verschillende
helderheid alsook voor in kleur verschillende vlakken. Daarbij doen zich interessante
theoretische vragen voor. Wat voor mengingen van kleur worden door de menselijke
waarnemer als natuurlijk herkend? Speeh het überhaupt een r o l of die mengvorm ecologisch vahde is of niet?
In experimenten, opgezet om uh te zoeken of mensen op een of andere manier over
'kennis' beschikken over kleurmengwetten werden 2 soorten taken bedacht.

Figuur 10
In het experiment waarin 'actieve kennis' van kleurmenging werd getoetst moest de
proefpersoon de kleur van het overlappende deel (3) instehen. B i j het 'passieve' mengkleurherkenningsonderzoek hoefde de proefpersoon alleen proberen beide woorden te
lezen.

In een experiment werd mensen gevraagd aktief aan te geven welke kleur als mengkleur
zou kunnen worden opgevat gegeven twee te mengen kleuren. De proefpersoon kon de
kleur via een joy stick of muis varieren (zie figuur 10a). I n een ander experiment werd
via een herkenningsexperiment gemeten hoe herkenning van twee over elkaar heen geplaatste, in kleur verschillende woorden, afhing van de kleur van de overlap (zie figuur
10b). I n het laatste geval wordt in feite passieve kennis van kleurmeniging gemeten als
we mogen aannemen dat alleen indien de overlap kleur als een mengkleur gepercipieerd
wordt de kans op herkenning van beide woorden zal toenemen.
De resultaten van deze 2 onderzoeken waren interessant: met weglating van alle details
kan gezegd worden dat van actieve kennis van kleurmengwetten in de verste verte geen
sprake is, maar dat de 'passieve' herkenning duidt op 'kennis' van additieve kleurmengwetten.
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D E EVOLUTIE VAN DE CALCIUMREGULATIE BIJ DE GEWERVELDE DIEREN
door
S.E. W E N D E L A A R B O N G A

Inleiding
Calcium is een uiterst belangrijk element voor organismen. Calcium-ionen zijn noodzakelijk voor een goed verloop van vele fysiologische processen, zoals spier-contractie en
prikkelgeleiding in het zenuwstelsel. Een te lage calciumconcentratie in het bloed leidt
tot tetanische krampen die uiteindelijk dodelijk kunnen zijn. Ook zijn calcium-ionen belangrijke intracellulaire boodschappers. Veel celfuncties worden gereguleerd door tijdelijke veranderingen in de intracellulaire calciumconcentratie. Voor het goed functioneren van dierlijke organismen is het daarom noodzakelijk dat het gehalte aan calciumionen van de extracellulaire vloeistof, in het bijzonder het bloed, wordt gereguleerd binnen nauwe grenzen. Voor de gewervelde dieren komt daar b i j dat het skelet zijn stevigheid ontleent aan een calciumfosfaat-verbinding, het calcium-hydroxy-apatiet. Veel calcium is daarom nodig voor de opbouw en instandhouding van het skelet. Om de
calcium-concentraties in de verschihende Hchaamscompartimenten op het juiste niveau
te houden beschikken de hogere, op het land levende, gewervelde dieren over een gecompliceerd regulatiesysteem. Toch wordt bijvoorbeeld de mens voortdurend geconfronteerd met hchamelijke problemen die terug te voeren zijn op een tekort aan calcium
en/of het tekortschieten van het regelsysteem voor calcium. Om misvorming o f ontkalking van het skelet te voorkomen zijn, naast een calciumrijke voeding, veel zonhcht, hchaamsbeweging en vitamine D-preparaten nodig. Deze laatste, die vroeger i n de vorm
van levertraan werden toegediend, vormen momenteel een normale toevoeging aan boter
en melk. Volgens een recent onderzoek is er daarnaast alle reden om in Nederland, waar
de zon betrekkelijk weinig schijnt, tot het profylactisch toedienen van vkamine-D over
te gaan, tenminste bij vrouwen op en boven de middelbare leeftijd. Daarmee zou het
aantal heupfracturen op oudere leeftijd sterk kunnen worden beperkt.')
W i j staan er nauwelijks meer b i j stil dat wij met vitamine-D in fehe te maken hebben
met de chronische toediening van een soort medicijn, nodig om problemen met de
calcium-balans in ons lichaam te voorkomen. Voor geen enkel ander mineraal in ons l i chaam zijn dergelijke kunstgrepen nodig. Wat maakt calcium dan zo bijzonder? I n dit
artikel wordt een antwoord gegeven op deze vraag vanuit een evolutionair perspectief.
Betoogd wordt dat de verklaring voor het wankele evenwicht waarin onze calciumbalans
verkeert kan worden gevonden in de vroegste geschiedenis van de gewervelde dieren, die
zich in het water heeft afgespeeld. Tijdens de evolutie van de eerste landdieren zijn heel
veel aanpassingen tot stand gekomen die het leven op het land mogelijk hebben gemaakt.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 72. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 13 december 1993.
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De ontwikkeling van waterdieren naar landdieren is dan ook de meest ingrijpende gebeurtenis die in de evolutie van de gewervelde dieren heeft plaatsgehad. De belangrijkste
processen speelden zich af in het Devoon, bijna 400 miljoen jaar geleden, toen de eerste
amfibieën ontstonden uit vis-achtige voorouders. Een vergelijking van de huidige vertebraten met vissen leert dat vele morfologische en fysiologische veranderingen noodzakelijk zijn geweest, zoals de ontwikkeling van longen ter vervanging van de kieuwen, het
ontstaan van een gescheiden bloedsomloop voor de longen, waardoor de zuurstofopname sterk kon worden vergroot, en het ontstaan van een sterk verhoornde huid, die de
verdamping van lichaamsvocht als gevolg van het leven in een droge omgeving sterk beperkt. Ook de oogleden en de traanklieren, met als functie het vochtig - en dus transparant - houden van het hoornvlies van het oog buiten het water, moeten tot deze aanpassingen worden gerekend, evenals de schouder- en bekkengordels en bijbehorende ledematen die het voortbewegen op het land mogelijk maken. Dat ook voor de calciumregulatie ingrijpende aanpassingen nodig waren is minder bekend.
Calciumregulatie

op het land

Bij de landvertebraten komt calcium binnen met het voedsel, via de darm. Het wordt
waarschijnlijk door de darmcellen opgenomen via calciumkanalen i n het apicale celmembraan en wordt uit deze cellen naar het bloed getransporteerd via calciumpompen
(met name Ca-ATPases). Dit proces wordt gereguleerd door het bijschildkher-hormoon
(parathyroid hormoon; PTH) dat wordt gevormd door de glandulae parathyroideae, de
bijschildkheren. B i j dh transport vervuh een vhamine-D derivaat, het 1,25-dihydroxyvitamine-Dj, een belangrijke rol. De opname van calcium uit de darm vindt vooral
plaats vlak na een maaltijd. Dit is een periodiek proces en uiteraard afhankelijk van de
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Figuur L
Schematische weergave van de regulatie van de calciumconcentratie
van het bloed bij terrestrische vertebraten; PTH houdt deze concentratie constant door stimulatie van de opnatne uit de dartn en het vrijmaken van calcium uit het been weefsel; ook beperkt het
de verliezen van calcium via de urine (niet aangegeven); calcitonine verzorgt de afzetting
van calcium in het beenweefsel; PTH stimuleert de produktie
van
1,25-dihydroxyvitamine-b} dat nodig is voor de opname van calcium uit de darm en voor de mobilisatie van calcium uit het beenweefsel.
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aanwezigheid van calcium in het voedsel. Zodra door de opname van calcium de concentratie van calcium-ionen in het bloed te hoog dreigt te worden vindt de afzetting plaats
van calcium in het bot, onder invloed van een ander calciumregulerend hormoon, het
calcitonine. Dit hormoon, dat wordt gevormd door speciale cellen die bij de zoogdieren
in de schUdklieren zijn gelegen en b i j de lagere dieren in speciale orgaantjes, de ultimobranchiale kheren, komt bij vrijwel alle vertebraten voor. Wanneer b i j de landdieren het
calciumgehalte van het bloed te laag dreigt te worden, bijvoorbeeld doordat via de nieren
calcium verloren gaat en de vervangende aanvoer vanuh de darm onvoldoende is, wordt
onder invloed van het P T H weer calcium vrijgemaakt uit het bot (fig. 1). De cellen van
de bij schildklieren die het P T H vormen beschikken over een heel bijzonder mechanisme,
een uiterst gevoelige calciumsensor, waarmee heel kleine veranderingen in het gehalte
aan C a ^ i o n e n i n de extracehulaire vloeistof, inclusief het bloed, kunnen worden
waargenomen.^) Deze waarneming wordt omgezet in een prikkel voor de cehen om
meer P T H af te geven (als de concentratie van calciumionen daalt beneden het 'set point'
van ongeveer 1,25 m m o l . l ^ ' ) , dan wel om de afgifte te stoppen (als het gehalte hoger
is dan het 'setpoint').
Het skelet fungeert bij landdieren dus als een opslagplaats voor calcium. Door de wisselvallige beschikbaarheid van calcium in het dieet is calcium een stof waar landdieren
gewoonlijk zuinig mee om moeten gaan, en de mogelijkheid om calcium tijdelijk in het
hchaam op te slaan is dan ook onontbeerlijk voor deze dieren. Dat geldt i n het bijzonder
- maar zeker niet alleen - voor de voortplantingsperiode van de vrouwelijke amfibieën,
reptielen en vogels. Deze hebben veel calcium nodig voor de vorming van dooiereiwitten,
die r i j k aan calcium zijn, en, voor wat vogels betreft, de eierschaal. Vrouwelijke zoogdieren hebben extra veel calcium nodig tijdens de periode waarin het skelet van embryonen in de baarmoeder verbeent, en daarna tijdens het zogen. Wanneer te weinig calcium
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Overzicht vati de belangrijkste hormonen die betrokken zijn bij de calciumregulatie
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in liet voedsel aanwezig is - en dat is vaak het geval, zowel bij mens als dier - dan wordt
tijdelijk calcium uh het skelet gehaald. Het beenweefsel is hiervoor speciaal toegerust
met een uitgebreid stelsel van bloedvaten dat in nauw contact staat met de botcellen, via
een f i j n netwerk van kanaaltjes in het bot. Been is dus een levend weefsel, met cellen
die continu kunnen worden gestimuleerd om calcium uit het bloed af te zetten in het
been, dan wel om calcium weer hieruh vrij te maken.^) Tijdens de voortplantingsperiode, of tijdens perioden van voedseltekort of een tekort aan calcium in het voedsel kan
het calciumgehahe van het skelet afnemen, soms met meer dan 25 procent.
Calciumregulatie

bij vissen

Gegeven het grote belang van P T H bij de calciumregulatie voor landdieren, is het in eerste instantie verrassend te moeten constateren dat dit hormoon ontbreekt b i j de aquatische vertebraten: het wordt niet alleen niet aangetroffen bij de vissen, maar ook niet bij
een deel van de amfibieën. Het is veelzeggend dat het P T H juist ontbreekt b i j die vertegenwoordigers van de amfibieën die vrijwel uhsluitend in het water leven, zoals de salamanderachtigen. B i j kikkers en padden die een belangrijk deel van hun leven op het land
doorbrengen is P T H wel aanwezig. Dit hormoon lijkt dus een typische aanpassing aan
het landleven. Onderzoek naar een hormoon dat de rol van P T H bij vissen zou kunnen
vervuhen - een hormoon dat de opname van calcium stimuleert en ervoor zorgt dat het
calciumgehalte i n het bloed op peil b l i j f t - heeft uiteindelijk geen resuhaat gehad. Wel
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Schematische
weergave van de regulatie van de calciumconcentratie
van het bloed bij
beenvissen. Het stanniocalcine (STC) houdt deze concentratie constant door de toevoer
van calcium vanuit het water (en indien nodig uit de darm) te reguleren via remming van
de entree van calcium in de kieuw- en darincellen (-); een teveel aan calcium in het
bloed kan eventueel worden weggewerkt via excretie door de nieren, een proces dat mogelijk ook wordt geregeld door STC (dtt is niet aangegeven). Calcitonine stimuleert de
afzetting van calcium in het skelet tijdens de groei.

